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Prefeitura Municipal de
Ribeira do Pombal publica:
• Aviso de Suspensão Credenciamento Nº 003/2021 - Objeto:
Credenciamento de todos os veículos de comunicação de radiodifusão,
através de emissora FM sediadas e com sinal de transmissão no
Município de Ribeira do Pombal, para divulgação de matérias
institucionais, eventos, campanhas educativas/informativas e programa de
governo de interesse público, de acordo com as especificações
constantes neste Edital e seus Anexos.
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Ribeira do Pombal

Licitações

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO
POMBAL

AVISO DE SUSPENSÃO
Credenciamento nº 003/2021
A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de RIBEIRA DO POMBAL, designado pelo Decreto nº 05/2021,
no uso das prerrogativas que lhe confere a lei, comunica aos interessados que a licitação referente ao
Credenciamento 003/2021, Objeto: é o credenciamento de todos os veículos de comunicação de radiodifusão,
através de emissora FM sediadas e com sinal de transmissão no Município de RIBEIRA DO POMBAL, para
divulgação de matérias institucionais, eventos, campanhas educativas/informativas e programa de governo
de interesse público, de acordo com as especificações constantes neste Edital e seus Anexos, – está
SUSPENSA, em virtude de fatos supervenientes conforme apenso no processo. Nova data de abertura do
certame será republicado, os termos do edital serão mantidos. Os interessados poderão obter o Edital e seus
anexos no endereço eletrônico https://sai.io.org.br/ba/ribeiradopombal/site/licitacoes. Informações pelo
E-mail: licitacaopmribeiradopombal@hotmail.com. Ribeira do Pombal/BA, 22 de abril de 2021. Elildo Santana
Santos – Presidente.
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